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Llibres repetits?; una obra bona que ha de córrer de
mà en mà?; en època de crisi no tens diners per
satisfer la addicció a la lectura?,...
Ara és la teva!!
Entra a la biblio amb un llibre i surt-ne amb altre!!
No tanquis els llibres a casa... allibera'ls i fes-los córrer.

Què és Bookcrossing?. És un club de llibres global que travessa el temps i
l'espai. És un grup de lectura que no coneix límits geogràfics. T'agraden els llibres
gratuïts? Què tal els clubs de llibres gratuïts?... La meta, simplement, és convertir el món
sencer en una biblioteca. BookCrossing és un intercanvi de llibres de proporcions infinites,
el primer i únic de la seua classe. És una forma de promocionar la lectura quan una
persona llegeix un llibre i li agrada pot comprar-lo per distribuir-lo com a nou llibre
compartit.

En què consisteix? Des de la seva aparició, l'any 2001, el BookCrossing ha anat
creixent en participants fins arribar als més de 760.000 actuals a 130 països. Es defineix
com a un "club de llibres global", que es regeix per tres regles molt senzills, les 3 eRRes:
read (llegeix), register (registra), release (allibera). Els llibres se solen alliberar a llocs públics
i de trànsit freqüent, com ara la universitat, els poliesportius, els mitjans de transport o els
parcs, i si tothom segueix les instruccions es pot arribar a conèixer el recorregut d'un llibre
des del seu punt d'origen al de recollida. En altres edicions, alguns dels llibres han estat
localitzats a ciutats com París, Nova York, Roma o El Caire.

Què he de fer? Deixar llibres en llocs públics per tal que altres els recullin, els
llegeixin i els tornin a deixar. El funcionament és simple. Quan una persona disposa d'un
llibre que pretén alliberar a la jungla el primer que ha de fer és entrar al web oficial del
moviment (http://www.bookcrossing.com). Allí l'ha de registrar per tal d'obtenir un
BCID (BookCrossing ID number), una identificació única per a cada llibre. Després l'hi ha de
posar una etiqueta on consti el BCID i les instruccions a seguir per la persona que localitzi
el llibre. I, finalment, deixar el llibre en un lloc públic com un banc o una cabina telefònica.
Quan algú localitzi el llibre ha d'entrar a la pàgina web, notificar la troballa i, un cop llegit,
tornar a alliberar-lo anotant al web la nova ubicació.
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